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l den förmodan att äfven det obetydligaste bidrag till 
utredandet af de uti våra Siluriska bildningar förkom
mande djurformer icke kan vara alldeles utan intresse, 
har förf. i efterföljande uppsats sökt framlägga resul
tatet af sina undersökningar rörande o.�tracoderna. Men 
brist, säväl pä arbetsmaterial, som ocksä pä litera tur, 
har gjort dessa uridersökningar i hög grad ofullständiga, 
hvarföre förf. helst skulle önskat, att först efter nog
grannare studier fä offentliggöra dem, h vilket nu skett 
hufvudsakligen för det ä första sidan angifna ändamälet. 
Ett fullstä"Qdigt och noggrant arbete i denna väg torde 
äfven inom kort vara att emotse, dä fortsättningen af 
Professor ÅNGELINS utmärkta arbete "Palceontologia Scan
dinavica" snart är att förvänta, h varigenom vär kän
nedom om de ifrägavarande djurarterna skall blifva lika 
fullständig, som den, vi genom nämnde Författares för
sorg redan ega om Trilobiterna. 

Till Professoren och Rid d. E. W ALMSTEDT och Läro
verks.:. Adjunkten Doct. G. LINDSTRöM hembär förf. härme
delst offentligen sin djupa tacksamhet för deras vi
sade välvilja att ställa sina samlingar till hans dispo
sition. 
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För att icke pä flera ställen nödgas anföra full
ständiga citater meddelas här en förteckning pä de ar
beten , som i denna afhandling äro anförda: 

Bor,r,, E. 

" " 

BRONN, H. 

Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesensehaft VIII 

Band. 1856. Berlin. (Boll I). 

"Die Beyrichien der Norddeutschen silm·ischen Gerölle." 
Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte 
in Meklenburg. 1862. (Boll II). 

G. Lethrna Geognostica. Stuttgart 1851-56. (Bronn. 
Leth. Geogn.). 

BuRMEISTER, H. Die Organisation der Trilobiten aus ihren leben
den Verwandten entwickelt nebst einer systematischer 
Ubersicht aller seither beschriebenen Arten. Berlin 
1843. (Burm. Org. der Tril.). 

BEYRICH, E. Uber einige Böhmische Trilobiten. Berlin 1845. 
(Beyr. Böm. Tril.). 

EICHWALD, E. Beiträge zur Geologie und Palrnontologie von Russ
land. Moskwa 1854. (Eichw. Beitr.). 

" , Lethrna Rossica ou Paleontologie de la Russie. Stutt
gart 1860. (Eichw. Leth. Ross.). 

HISINGER, W. Anteckningar i Physik och Geognosie. Upsala & 
Stockholm 1819-37. (His. Anteckn.). 

" , Lethrna Suecica. Holmim 1837. (His. Leth. Suec.). 
JoNEs, T. R.. "Notes on the Palrnozoic Bivalved Entomostraca . 

..ll I. Some Species from the Upper Silurian Lime
stone of Scandinavia." Annals and Magazine of Nat. 
Rist. 2.d. Series Vol. XVI. London 1855. Pag. 81. 
(Jones Ann. & Mag. I). 

" 

" 

, "N otes on Palrnozoic Bivalved Entomostraca .M. IL 

Some British and Foreign Species of Beyrichirn." An
nals and Mag. of Nat. Rist. 2:d Series. Vol. XVI. 
Lond. 1855. Pag. 163. (Jones Ann. & Mag. II). 

, "Notes on the Palrnozoic Bivalved Entomostraca ..W. 
III. Some Species of Leperditia." Annals and Mag. 
of Nat. Rist. 2:d Series Vol. XVII. Lond. 1856. Pag. 
81. (Jones Ann. & Mag. III). 
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, "Notes on the Palawzoic Bivalved Entomostraca .11. 
IV. Some North-American Species." Annals and Mag. 
of Nat. Hist. 3:d Series Vol. I. Lond. 1858, Pag. 
241. (Jones Ann. & Mag. IV). 

KEYSERLJNG, A. Wissenschaftliche Beobachtungen auf einer Reise 
in das Petsehora-Land im Jahre 1843. St. Peters
burg 1846. (Keyserl. Beob.). 

KLöDEN, K. F. Die Versteinerungen der Mark Brandenburg in
sonderheit diejenigen, welche sich in den Rollsteinen 
und Blöchen der siidbaltischen Ebene finden. Berlin 
1834. (Klöden Verst.). 

LJNDSTRöM, G. N o mina fossilium siluriensium Gotlandire. W is by 
1867. (Lindstr. Nom.). 

M'CoY, F. A Synopsis of the Silurian Fossils of Ireland. Lon
don 1862. (M'Coy. Syn.). 

RoEMER, F. "Notiz iiber eine riesenhafte neue Art der Gattung 
Leperditia in Silurischen Diluvial Geschieben Ost
Preussens." Zeitschrift der Deutschen geologischen 
Gesensehaft X Band. - Berlin 1858. (Roemer Not.). 

ScHRENK, A. F. "Ubersicht des obern Silurischen Schichtensystems 
Liv und Ehstlands vornämlich ihrer Inselgruppe." Ar
chiv fiir die Naturkunde Liv. Ehst- und Kurlands. 
Erste Serie, Erster Band. Dorpat 1854. (SchrenkUbers.). 

ScHMIDT, F. "Untrrsuchungen iiber die Silurische Formation von 
Ehstland Nord-Livland und Ösel." Archiv fiir die 
Naturkunde Liv Ehst- und Kurlands. Erste Serie. 
Zweiter Band. Dorpat 1858. (Schmidt Unters.). 
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Under det att de nu lefvande formerna af entom
ostraceerna redan tidigt ådrogo sig naturforskames upp
märksamhet och af äldre författare säsom O. F. MuL
LFR 1), C. DE GEER 2) m. fl. med noggrannhet studerades 
och heskrefvos, blefvo de utdöda deremot af paireonto
logerna länge förbisedda oeh först i senare tider när
mare undersökta och kända, h vilket förhällande icke 
minst g·äller de siluriska ostracoderna, om h vilka här 
närmast är fräga. Ty visserligen hade redan i förra 
århundradet och i början af detta en och annan fonn 
af dessa djur blifvit beskrifven, men man misstog· sig· i 
allmänhet om deras verklig·a natur, i det man än an
såg dem säsom fullständiga trilobiter eller säsom delar 
af dessa, än såsom utvecklingsformer af brachiopoder. 
Sålunda finna vi att WrLKE 3) redan 1769 beskrifvit och 
afbildat en hithörande form från de siluriska flyttbloc
ken i Nord-Tyskland under namn af Agnastus pisifm·
mis, h vilken han således, ehuru med nägon tvekan, an
säg vara en trilobit. (Detta af WrLKE först beskrifna 
fossil har sedermera af JoNEs 4) blifvit kalladt Beyri
chia Wilkens1:ana) . - Likaledes har LEOPOLD voN BucH 
uti "Receuil de Planehes de Petrifications remarquables" 
afbildat nägra fossilier frän trakten af Gilstrow i Meck
lenburg, om hvilka han yttrar den förmodan att de äro 
utvecklingsformer till den af honom beskrifna Leptrena 
lata ( Chonetes striatella DALM), men dessa hafva seder
mera befunnits vara ostracoder, tillhörande slägtet Bey
richia M'CoY, ehuru så ofullständigt atbildade, att man 

1) Entoruostraca seu lnsccta testacea et cet 1785. 
2; Memoires pour servir a l'Histoire des lnsects 1778. 
:l) Nachricht von seltenen Versteinerungen. Berlin 1769. 
4) JONEs, Ann. & Mag. I, Pag. 89. 
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icke med säkerhet kunnat afgöra hvilka arter han haft 
för sig. Oriktigheten af denna v. BucHs äsigt ädaga-
1ade några är senare KLöDEN 1) , i det han visade, att 
ifrågavarande former, tillfölje af den chagrinerade och 
med tuberkler försedda skalytan, samt genom saknaden 
af de för molluskernas skal karakteristiska tillväxtlinier
na, kunde tillhöra h varken Leptrena eller någon annan 
mollusk, men, förledd af det nästan symmetriska, half
cirkelformiga och trelobade utseendet hos mänga indivi
der, ansåg han dem såsom hufvud- och stjertdelar af 
trilobiter och hänförde dem till slägtet Battus DALM. 
(Agnostus Brongn.) och förenade alla formerna till en 
art B. tuberculatus. Äfven BURMEISTER 2) ansäg att de 
af KLöDEN beskrifna fossilierna voro trilobiter och hän
förde dem till Odontopleura ovata. - Oaktadt HrsiN
GER 3) redan 1828 genom upptäckandet och beskrifvan
det af tvenne fossilier från Gotland, h vilka han hänförde 
till slägtet Cytharina LAM., ådagalagt, att astracoderna 
egde representanter uti de siluriska bildningarne, dröjde 
det. säledes likväl länge innan man kom till insigt om 
att de af voN BucH såsom brachiopoder och af KLöDEN 
såsom trilobiter ansedda fossilierna voro tvåskaliga entom
ostraceer och närmast förvandta med de nyssnämnda af Hi
singer beskrifna formerna. BEYRICH4) var den, som först 
framställde denna åsigt, och nästan samtidigt med honom 
hade M'Cov5) vid undersökningen af de i Irlands silmiska 

1) KLÖDEN, V el'!; t, Pag. 112. 
2) BURM. , Org. d. Tri!, Pag. 7 2. 
3) Hrs., Anteckn. Del. IV, Pag. 2, 17. Del. V, pag. J 09. 

Ta b. VIII, Fig. 2- 3. 
�) BEYR., Böhm. Tri!, Pag. 4 7. 
5) M'CoY, Syn. , Pag . 57. 
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bildningar förekommande fossilier af ofvannämnde slag 
kommit till samrna resultat, h varföre han uppställde ett 
nytt slägte, Beyrichia, uppkalladt efter den som först 
riktigt uppfattat dess verkliga natur. Af detta slägte 
kände M'CoY då endast tv ä arter nemligen en frän N. 
Amerikas öfversiluriska lager, af HALL redan 1843 un
der namn af A gnostus latus beskrifven, samt en frän 
Irland, B. Kläden i, h vilken senare han ansäg vara iden
tisk med Klödens Battus tuherculatus. Nägra är se
nare tillade SALTER tvenne nya, B. complicata och stmn
_gulata, men det var likväl hufvudsakligen genom Jo
NEs' förtjenst som kännedomen om detta slägte liksom 
om öfrige palreozoiska entomostraceer utvidgades. I den 
första ' ) af hans förut anförda afhandlingar, till hvilken 
han er hällit materialet ur nägra, i närheten af Berlin 
och Breslan funna, flyttblock , h vilka han ansäg vara 
öfversiluriska och af skandinaviskt ursprung, begränsa
des nägot närmare slägtet Be:;richia och indelades i 
trenne grupper: Simplices, Corrugatce och Jugosa; ef
ter beskaffenheten af skalytan, som hos den första grup
pen är försedd med en, hos den andra med tvä och 
hos den tredje med tre vertikala färor, samt beskrefvos 
sju nya arter: B. Buchiana, Dalmaniana, llfacoymw, 
Salteriana, Wilkensiana, siliqua och mundula, hvar
jemte den Klödenska B. tuherculata närmare fixerades. 
Af denna senare uppställde han dessutom tvä variete
ter, nuda och antiquata och af B. Wilkensiana var. pli
cata. - I den andra 2) af Jones' af handlingar beskref
vos och af bildades de redan af SALTER upptäckta B. 

1) JoNEs, Ann. & Mag. I. 
2) JONEs, Ann. & Mag. II. 
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complicata och strangulata, hvarjemte såsom nya anför
des B. bicornis, ajjinis , Bm·randiana frän Englands 
och B. Bussacensis, Riberiana frän Portugals under
siluriska lager, och såsom öfversiluriska frän England 
B. Klödeni M'Coy med dess varieteteter antiquata och 
torosa samt B. lata VANUXEM frän N. Amerika. . Ge
nom dessa JoNEs' afhandlingar vändes uppmärksamheten 
mera än h vad förut varit fallet åt detta häll, och re
dan päföljande är offentliggjorde BoLL 1) en liten upp
sats, i h vilken han anförde, att utaf de af JoNEs be
skrifna formerna hade det lyckats honom identifiera B. 
Buchiana, tuberettlata, Salteriana och Wilkensiana 
med de exemplar han funnit i de Nordtyska flyttblocken. 
Härjemte beskref och afbildade han tre nya arter: B. 
Jonesii. spinztlosa och hians. Likaledes fann ScHMIDT 2) 
flera af de i J ONES af handlingar upptagna arterna uti 
Ehstlands och Lifflands siluriska bildningar och upp
täckte äfven en ny, B. obliquejugata. - Och äfven Jo

NEs sjelf eg·nade fortfarande sin uppmärksamhet åt dessa 
djur och utgaf nägra är efter, sedan hans första afhand
lingar utkommit, en ny 3) , i hvilken han beskref några 
arter frän Beechey-Island och Canada. Men den, som 
på senaste tider mest bidragit till utvidgandet af kän
nedomen om detta slägte, ätminstone af dess uti N. 
Tyskland förekommande arter, är Bou,. Han utg·af 1862 
en afhandling 4) , h varuti alla af honom i N. Tysklands 
"Gerölle" funna Beyrichia arter beskrifvas och afbildas, 
samt en närmare redogörelse lenmas för deras geologi-

1) BoLL, I, Pag. 321. 
2) Scmmn, Unters., Pag. 193. 
3) JONES, Ann. & Mag. IV. 
4) BOLL, II. 
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ska förekomst. Uti denna af handling äro ej mindre än 
18 arter upptagna och af dessa alla de förut af JoNEs 
från samma lokal beskrifna. Såsom nya anföras B. 
Kochii, protubemns, cincta, spinigera och elegans; den 
i hans förutnämnde afhandling under namn af B. sp i 
nosa beskrifna arten upptages här under namn af B. 
nodulosa, och B. tuberculata tages i en vida inskränk
tare bemärkelse är hos Jones. 

H vad slägtet Cytherina LAM. angår, sä blefvo de 
begge af HisiNGER beskrifna arterna länge de enda re
presentanterna af detta slägte i den siluriska faunan, 
och det var endast smäning·om som dessas antal öka.des 
genom pä vidt skilda häll g-jorda upptäckter af nya ar
ter. Sä upptäckte CoNRAD i de siluriska bildningarne i 
New-York C. alta, KEYSERLJNG 1 ) C. marginala i dolo
mitartad kalksten frän Waschina i Petschora landet, 
ScHRENK 2) C. grandis uti korallkalken vid Limmada pä 
Osel och EicHWALD 3) de minsta hithörande arterna, C. 
mi·nuta och ovulum, uti lerskiffer frän Erras i Esthland. 
lVIen dä RouAuLT vid beskrifningen af nägra devoniska 
fossilier från Normandie hade för en derstädes anträffad 
Cytherina form (C. Britannica) uppställt ett nytt slägte, 
Leperditia, hänförde JoNEs 4) uti en, kort efter de bäda 

meranämnde afhandlingarne om Beyrichicc offentliggjord, 
uppsats såväl C. baltica HIS. som ock C. alta CoNRAD 

och C. marginata KEYSERL. till detta af Rouault bil
dade slägte, till h vilket sedermera alla inom de siluri-

1) KEYSERL. , Be o b., P ag. 2 8 8. Ta b. XI, fig. 16. 
�) ScHnENK, Öbers., Pag. 85. 

3) EICHW., Beitr., Pag. 3 3. 
4) JONES, Ann. & Mag. III. 
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ska bildningarne förekommande Cytherinaartade former 
blifvit räknade. Uti denna uppsats heskref JoNEs 
dessutom tre nya arter: L. arctica, funnen i öfversilu
risk kalk frän Assistence Bay, L. gibbera frän samma 
bildningar ä Beechey-Island och L. solvensis , funnen i 
de undersiluriska lagren i Wales. Frän de pä Beyri
chice sä rika flyttblocken i N. Tyskland har man icke 
beskrifvit mera än en art af slägtet Leperditia, den af 
RoEMER 1 ) upptäckta L giganteer, men enligt BoLLs 2) 
äsigt torde der förekomma åtminstone fyra arter. Af 
ScHMIDT 3) äro från Estbland och Liffland omnämnda L. 
baltica H1s., marginata KEYSERI,., phaseolu.� His., minula 
EJCHW., och såsom nya arter upptag·as L. obliqua och 
brachynotus, hvilken senare EicHWALD 4) likväl anser 
vara en yngre fonn af L. phaseol11s HIS. Af EICH
WALD 5) hafva sedermera blifvit upptäckta L. ornata uti 
korallkalk vid Randifer pä Osel och L. foveolata från 
Laisholm. 

Uti den ofvannämnde aJhandlingen af JcNEs 6) om 
N ordamerikanska Beyr·icMce finnas äfven några nya Le
perditia arter beskrifna, nemligen: L. canadensis, Anna, 
pem1sylvanica, ovala, Ottava och gracilis, af hvilka 
de tvenne sistnämnda af honom anses förete en så af
vikande form, att de böra utgöra ett subgenus, Isochi
lina, karakteriserad t genom den lika storleken hos ska
len samt genom saknaden af den centrala ljusa kärlfläc-

1) RoEMEH, Not., Pag. 356. 
2) BOLL, II, Pag. 148. 
3) ScmvuDT, Unh•rs., Pag. 11)2. 

t) EICHW., Lcth. Hoss., Pag. 1335. 
·�) EICHW . . LPth. Ross., Pag. 1333. 
til JONES, Ann. & Mag. IV, 
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ken. I samma af handling finnes äfven upptaget ett 
f örut af M'CoY namng·ifvet men icke alls begränsadt 
slägte, Cytheropsis, och den begränsning JoNEs gifver 
åt detsamma är också temligen ofullständig, i det han 
blott angifver att till detta slägte böra föras de palreo
zoiska entomostraceer, som icke kunna föras till Leper
ditia eller Beyrichia, och h vilka närmast likna de nu 
lefvande Cythere-formerna. Han anför deraf tre arter 
C. concinna, sz:liqua och rugosa, 

Efter denna allmänna historik öfvergår jag till den 
speciella framställningen och beskrifning·en af de slägten 
och arter, som jag iakttagit. 

I. Genus Leperditia RAuAuLT. JoNEs. 

ROUAULT' Bulletin Soc. Geol. France 2:de serie 'l' orne VIII' 

Pag. 377 . 
. ToNEs, Ann. & Mag. III, Pag. 84. 

Djuret omgifvet af tvenne mussellika skal. Skalen 
släta, convexa, hornartade med längddimensionen större 
än bredden, oliksidiga, med den bakre h alfvan bredast. 
Dorsalkanten rak, den ventrala mer eller mindre halfcir
kelfonnig, de främre och bakre kanterna sneda ofvan
till, rundade nedtill, sträcka sig frän hvardera ändan 
af läslinien i sned riktning ned och utät till omkring 
hälften af skalets bredd, der de mötas af den böjda 
ventralkanten, och bilda sålunda de mer eller mindre 
spetsiga skaländerna, af h vilka den främre är spetsigare 
än den bakre. Skalen förenade längs den dorsala kan
ten genom ett enkelt, lineärt läs. Högra skalet bre
dare och större än det venstra, fullkomligt omslutande 
dess ventrala, och emellanåt äfven nående utöfver dess 
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främre och bakre kanter. Högra skalets ventraJkant 
bildar en tjock och trubbig köl. VentraJkanten af det 
venstra skalet är starkt inätböjd och bildar en tunn 
skifva, som når temligen längt in uti skalens ca vitet, 
och som är försedd med en grund fära och en list, mot 
hvilken högra skalets kant stödjer sig. Ung·efär ä mid
ten af skalen , der convexiteten i allmänhet är störst, 
finnes hos nästan alla arter en rundad ljus fläck, som 
vanligen har ett retikuleradt utseende och härrör frän 
en mängd, i skalets inre löpande, med h varandra ana
stomosm·ande kanaler, h vilkas struktur och förlopp tyd
ligast synas på inre sidan af skalet. Närmare skalets 
främre och dorsala kanter finnes en liten rundad tuber
kel, som bildar en konisk upphöjning p ä den för öfrigt 
släta skalytan och utmärker det ställe, ögat under dju
rets lifstid intagit. 

Detta slägte förekommer uti Öfver- och Undersiluri
ska, Devoniska och Stenkolsformationerna. Af de tre ar
ter, jag hos oss observerat äro tvenne öfversiluriska och 
en undersilnrisk. 

l. L. baltica. HrsrNGER. 
Syn. Gytherina baltica. Hrs. Anteckn. Del. V, pl. 8, fig. 2. 

, , Leth. Suec. Pag. 10, pl. I, fig. 2. 

G_ythere 

Lepe1·ditia 

" 

Sk a l e n s  

Pl. XXX, fig. l. 
, BRONN. Leth. geogn. Pag. 528, pl. IX, 

fig. 8. 
, JoNEs. Ann. & Mag. III, Pag. 85, pl. VI, 

fig. 1-5. 

, Ercnw. Leth. Boss. , Pag. 1329. 

c o n v e xi t e t  s t ö r s t  ä m i d ten. Ko n t u-
r e n  a f  v e ntraJk a n t e n  b i l d an d e e n  j e m n, o a f b r u
t e n  b äge. sk a l k a nter n a  b il d a  e j  n å g o n  m a r g o. 
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Af denna art finnas pä Gotland tvenne tydligt skilda 
former : 

a en större längsträckt bönformig, med tydliga strim 
pä venstra skalets undre kant, och 

b en mindre, rundad t oval, utan strim. 
HisiNGER synes hafva känt bäda. dessa former fastän 

han vid beskrifningen ej omnämner dem. Ty ehuru den 
i I-'eth. suec. pl. I gifna figuren blifvit tecknad efter ett 
mycket nött och slitet exemplar, visar den likväl tydli
gen den ll'tngsträckta, strierade formen. Och att det l't 
PJ. XXX, fig. l, afbildade exemplaret tillhört den min
dre, rundade formen är otvifvelaktig·t. 

Denna art förekommer talrikt på hela Gotland: inom 
Wisbygruppen på flera ställen ss. vid Wisby Lumme
lunda: inom MedelgotlandsgTuppen på Fl'trö, Bunge, 
Kylley, Slite: inom sydgotlandsgruppen vid Östergarn 
och i I-'au. 

Af de ofvannämnde formerna förekommer den min
dre uteslutande inom WisbygTuppen, då deremot den 
större träffas såväl der, ehuru mera sällsynt, som inom 
de öfriga grupperna, der den är ganska allmän. 

Anm . Någon med Cythe1·ina phaseolus H1s. öfver
ensstämmande form har jag icke observerat, och skulle, 
att döma efter HJSr:-<GERs afbildning 1) af densamma, vara 
böjd för att anse den såsom ett yngre, nött individ af 
föregående art, såvida den icke blifvit funnen i Irland 
af M'CoY 2) och i Ryssland af ScHMIDT 3) och EICHWALD 4) . 

1) Hrs., Leth. Suec. PI. I, fig. l. 
2) M'CoY, Syn. Pag. 58. 
3) SCHMIDT, U n ters., Pag. 19 2. 
4) EICHW., Leth. Ross, Pag. 1324. 
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2. L. nitens n. sp. 

Skal e n  starkt  c o n ve xa, g l ä n sa n d e. Ko n t u
ren a f  ventraJk a n t e n  bil d a r  e n  a fb rut e n  båge. 
ska l k a n t e r n a  b i l d a  e j  n å g o n  m a r g o. 

Dorsalkanten rak, görande en trubbig vinkel med 
den främre, som i börj an är rak, men genom en ha
stig· krökn ing öfvergår i den ventrala, h vilken något 
bakom midten af skalet bildar en vinkel. Bakre kan
ten formerar en jemn båge och öfvergår utan af brott i 
den dorsala. Ögontuberkeln tydlig. Till den centrala, 
ljusa kärlfläcken finnes ingen antydning. - skalytan 
starkt glänsande, af en ljust brunaktig färg. L. 5 m. m. 

Denna art, som genom sin triangulära form lätt 
skiljes från L. baltica His., synes komma närmast den 
af JoNEs 1) beskrifna L. arctica, från h vilken den lik
väl afv iker genom sin, i förhällande till bredden , be
tydligare längd samt genom saknaden af den centrala 
kärlfläcken, hvilken är ganska tydligt utbildad hos L. 
arctica. 

Af ofvan beskrifna form har jag observerat endast 
ett exemplar, som finnes i härvarande Geologiska Musei 
samlingar, och som är funnet vid Östergarn af Doc. Cleve. 

3. L. megalops n. sp. 

ska l k a n t e r n a  b i l d a  e n  t y d l i g  m ar g o. Ö g o n
t u b e r k e l n  myc k e t  stor, l i g g a n d e  l å n g t  f r a m åt. 
Sk alytan m e d  e n  i n s änkni n g ,  g å e n d e  sn e d t  ö f 
ver  d e ss f r äm r e  d e l. 

1) JONES, Ann. & Mag. III, Pag. 87. PI. VII, fig. 1-5. 
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Dorsalkanten fullkomligt rak , genom skarpa vinklar 
skild frän den främre och bakre, h vilka senare utan att 
bilda någTa skarpa vinklar öfvergå i den ventrala, som 
formerar en jemn båg·e. skalkantema utdragna till en 
mar go, som är bredast i bakre och öfre kanten och 
småningom afsmalnande på den ventrala och främre si
dan, på h vilken senare den till en del täckes af ögon
tuberkeln. Ofvan om denna är den omärklig. På öfre 
och främre delen af skalet ligger en fåra, som sträc
ker sig från öfre kanten i sned riktning framåt och 
nedät och slutar i närheten af ögontuberkelns bakre si
da. Ögontuberkeln mycket stor, oval, liggande långt 
framåt, betäckande margo och näende utom densamma. 
-- L. 7 m. m. 

I härvarande Geologiska Musei samlingar finnas 
frän Billingen (regio A, ÅNGELIN) talrika exemplar af 
ofvan beskrifne art. 

II. Genus Beyrichia M'CoY, JoNEs. 

M'CoY, Syn. Pag. 57. 

JoNEs, Ann. & Mag. I. Pag. 87. 

Djuret omgifvet af två vertikala mussellika skal. 
Skalen afiånga, lika stora, bredare bak- än framtill, 
mer eller mindre konvexa, försedda med en eller flera 
transversella fåror, som taga sin början vid dorsalkan
ten och sträcka sig mer eller mindre långt ned mot 
den ventrala. Dessa färor begränsas af äsar eller lo
ber, hvilkas form och gestalt är i hög grad vexlande 
hos de olika arterna. 

Lås och ögontuberkel saknas. - Detta slägte 
förekommer uti Siluriska, Devoniska och Stenkolsforma-
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tionerna. - Af de här nedan upptagna fem arterna 
tillhör en den Undersiluriska , de öfriga den Öfversilu
riska formationen. 

l. :B. lunata n. sp. 
Skal e t  m e d  fy r a  lober, a f  h v i l k a  d e n  frä m 

s ta ä r  s t ö r st, h a l f m å n f o r m i g; d e n  m e l l e r s t a  
m i n s t, o v a l; d e n  b a k e r s t a  m e r  e l l e r  mi n d r e  tri 
a ng u l ä r ,  nedtil l s t ö t a n d e  i n t i ll d e n  u n d er s t a ,  
som är o v a l  o c h  n å e n d e  u t ö f v e r  s k a l e t s  v e n 
t r a l k a n t. M a r g o  f i n n e s. 

Af skalets fyra lober är den främst belägna störst 
och intager nära hälften af skalets yta , halfmånformig, 
med den raka sidan vänd bakåt. Med sin öfre kant 
når den något ofvan om dorsalkanten, nedtill är den 
antingen genom en smal fåra skild från den understa 
loben, eller också omedelbart stötande intill denna. Ne
dersta loben är temligen stor, oval, nedtill skjutande 
utöfver skalets ventralkant, upptill stöter den omedel
bart intill den bakersta loben och emellanåt äfven till 
den mellersta, som är liten, oval, eller konisk. Baker
sta loben är triangulär, genom en smal men tydlig fåra 
skild från den mellersta; dess spets når öfver dorsal
kanten. Nedtill visar den emellanåt en antydning till 
delning , då den derstädes är försedd med två, smä tu
berkler, åtskilda genom en grund fåra. - skalkanterna 
bilda en smal men tydlig· margo. L. omkr. 3. m. m. 

I härvarande Geologiska Musei samlingar finnas 
från Gotland af denna art två exemplar, benämnda 
Battus tu,berctdatus KLöD. , och af Adjunkten Lindström 
har jag erhäHit flera dylika från samma lokal. Men 

2 
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dä hvarken JoNEs t) eller Bo11s2) beskrifningar och figu
rer af Beyr. tuberculata kunna lämpas pä den ofvan
beskrifna formen, har jag ansett mig kunna uppställa 
den säsom ny art. 

2 B. clavata n. sp. 

Ska l e t  m e d tre  l ob e r, a f  h vilka den f r ä m 
s t e  ä r  s t ö rs t; d e n  m e ller s t a  l i ten, o v a l; d e n  b a 
k e r s t a  s m al, l ä n g s tr ä c k t  o c h  l ö p a n d e  p ar a l l el t  
m e d  b a k r e  s k a l k a n t e n. Mar g o  f i n n e s. 

Af de tre loberna är den främsta störst, klubblik 
och upptagande nära hälften af skalet. Ofvantill när 
den öfver dorsalkanten och är försedd med en liten 
process. Den mellersta loben är liten, oval och när o
betydligt öfver halfva bredden af skalet. Den bakersta 
loben är smal, längsträckt , halfcirkelformigt böjd och 
med sin öfre ända näende utöfver dorsalkanten. - Alla 
tre loberna stä i förbindelse med hvarandra. -· Margo 
väl utvecklad. L. 2! m. m. 

Under benämningen Battus Klödeni finnes i här
varande Geologiska Musei samlingar af denna art ett 
exemplar frän Djupvik pä Gotland, och af Adjunkten 
Lindström hafva flera blifvit mig· meddelade. Den öf
verensstämmer dock hvarken med M'Coys3) eller .ToNEs4) 
beskrifningar och figurer af B. Klödeni, ej heller med 
nägon annan af mig känd art, h varföre jag uppställt 
den säsom ny. 

1) JONES, Ann. & Mag. I, Pag. 86 fig. 4-9. 

2) BOLL, II, Pag. 119. 
3) M'CoY, Syn. Pag. 59. 
4) JoNEs, Ann. & Mag. II, Pag. 165. 
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3. B. scanensis n. sp. 

Ska l e t  me d f y r a  l o b e r. M a r go, som ä r  tyd
l i g t  u t b i l d a d  på s k a l e t s  b a k r e  o c h  u n d r e  s i d a, 
stri e r a d. 

Den bakersta loben är stor, bred, intagande nära 
hälften af skalytan, ofvantill näende upptill skalets dor
salkant, stående i förbindelse med den främsta, som är 
smal, långsträckt och löpande paraHelt med skalkan ten, 
samt med den mellersta, som är liten, oval och likale
des nående upp till dorsalkanten. Mellan den meller
sta och främsta loben ligger en, genom smala men tyd
liga fåror skild, fjerde lob, som till formen är elliptisk 
och något större än den mellersta. Margo, som är tyd
ligt utvecklad på bakre och nedre sidan af skalet, men 
framtill försvinnande, är försedd med strire. L. 2. m. m. 

Af denna art finnas i härvarande Geologiska Mu
sei samlingar några exemplar från trakten af Ringsjön 
i Skåne. 

4. B. varrueosa n. sp. 

S k a l e t  m e d  t r e  l ob e r. Den m e l l er s t a  fri; 
den frä m r e  o c h  b a k r e  f öre n a d e. M a r g o  finnes  
o ch ä r  l i k som frä m r e  o c h  bakre  l oberna för sedd 
m e d  sm å, vår tl i k a  up p h ö j n i n g a r. 

Främsta loben, som är störst och upptill bredast 
och der försedd med en grund inskärning, står nedtill 
i förbindelse med den bakre, som är mera långsträckt, 
halfcirkelformigt böjd och med sin öfre ända nående ut
öfver dorsalkanten. Mellan båda dessa lober ligger en 
tredje, som är minst, till formen elliptisk och fullkom
l igt isolerad från de öfriga. Främre och b akre loberna 
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iiro försedda med smä, värtlika upphöjningar; dylika fin
nas äfven pä margo. L. 2 � m. m. 

Frän Fröjel på Gotland finnas i härvarande Geo
logisim Musei samlingar nägTa exemplar af denna art. 

5. B. bilobata n. sp. 

Ska l e t  m e d  två l o  ber. D e n  ö fr  e ä r  r u n d ad, 
k o n i s k; d e n  n e d r e  l ån g s tr ä c k t ,  g·å e n d e  sn edt  
ö f v e r  s k al et. Mar g o  s a k n a s. 

Af skalets bäda lober är den ena beläg·en närmare 
den bakre och ö fr e kanten, bildande en liten rundad 
upphöjning; den andra är belägen lägre ned och sträc
ker sig i sned rig·tning från skalets bakre och nedre 
del till dess mi d t, på båda sidor omg·ifven af en för
djupning. Dorsalkanten rak; den främre, undre och 
bakre bilda tillsamman en jemn, oafbruten bäg·e. Marg·o 
saknas. L. 2 m. m. 

Af denna art finnas i härvarande Geologiska Musei 
samlingar flera exemplar från Olleberg· (reg·io C, ANGE
LIN) , der de äro tagna af Doc. Cleve. 

Af slägtet Beyrichia har LINDSTRöM 1) upptagit för 
Gotland följande arter: B. Jonesii BoLL, Klödeni M'CoY, 
Klödeni var. torosa JoNEs, var. antiquata JoNEs , B. tu
berculata var. nuda JoNEs, Salteriana JoNEs och en B. 
alt a JoNEs närstående art. 

Af dessa har jag dock icke här kunnat upptaga nå
gon, då det icke varit mig möjligt att med fullkomlig 
säkerhet identifiera de former, som jag· haft tillfälle att 
se, med någon af de nyssnämnda arterna. 

1) LINDSTR., Nom. Pag. 22. 
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III. Genus Uytheropsis 1\i'Cov. JoNEs. 

JoNEs, Ann. & Mag. IV, Pag. 248. 

l. C. bisulcata n. sp. 

På mi d t e n  a f  s k a l e t  l i g g e r  e n  h o r i z o n t e l  
l ob, p å  hä d a  s i d o r  omgi f v e n  a f  f ä r o r. 

Ung·efär ä midten af skalet gär i horizontel rigt
ning en temligen hög lob eller ås, på bäda sidor om
gifven af färor, h vilka åter äro begränsade af upphöj
ningar. Dessa senare äro lägre och icke så tydligt ut
vecklade som den mellersta. - Dorsalkanten är rak, 
bildande en vinkel med den främre, som äfvenledes är 
rak och genom en hastig böjning öfvergär i den ven
trala, h vilken tillsamman med den bakre bildar en jemn 
båge. Margo och ögontuberkel saknas. L. l ! m. m. 

Denna form, som genom lobernas bildning och ho
rizontela läge skiljer sig från Beyrichia och genom 
saknaden af ög·ontuberkel frän Leperclitia, har jag· fört 
till slägtet Cytheropsis med hänsyn till den begräns
ning , som af J ONES blifvit gifven åt detsamma. 

Frän Östergarn pä Gotland har jag· af denna art 
erhållit flera exemplar af Professoren Walmstedt och 
Adjunkten Lindström. 

2. C. concinna. JoNEs. 

JoNEs, Ann. & Mag. IV, Pag. 249, pl. X, fig. 3-4. 

Sk alen  afsm a l n a n d e  f r a m å t, sl äta. D e s s  
fr ä m r e  o c h  b a k r e  k a n t e r  a f r u n d a d e. H ö g r a  s k a
l et  s v e n  tr·a l k a n  t o m f a t t a n d e  d e t  ven s t ras. 
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Skalen utan lober, bredare bak än framtill. Dor
salkanten rak, öfvergående i de främre och bakre kan
terna utan att bilda nägTa vinklar. HögTa skalet nå
got större än det venstra och nedtill omfattande dess 
ventralkant. h l ! m. m. 

Frän Östergarn och Rone pä Gotland har jag af 
denna art erhällit flera exemplar, meddelade af Profes
soren Walmstedt och Adjunkten Lindström. 



Förklaring öfver Figurerna. 

Fig. l. Lep. baltica, den större formen, venstra skalet (nat. 

stor l.) 

" 2. " " den större formen, högra skalet (nat. 
stor l.) 

" 3. " " den större formen, venstra skalet, sed t 

från undre sidan (nat. storl.) 

" 4. " 

" 5. " 

" 

" 

den mindre formen, högra skalet (nat. 

storl). 

den mindre formen , sedd frän venstra si

dan ( nat. stor l.) 

, 6. Lep. nitens, sedd från högra sidan (först.) 

, 7. Lep. megalops, sedd från högra sidan (först.) 

, 8. B ep?·. llma.ta, sedd från högra sidan (först.) 

, 9. , , sedd från högra sidan (först.) 

, 10. Bey1·. clavata, sedd från högra sidan (först.) 

, 11. Beyr. scanensis, sedd från venstra sidan (först.) 

, 12. Bey1·. verrucosa, sedd från venstra sidan (först.) 

, 13. Beyr. bilobata, sedd från högra sidan (först.) 

, 14. Cythe1·op. bisulcata, sedd från högra sidan (först.) 

, 15. Cythe?·op. concinna, sedd från högra sidan (först.) 

De under Figurerna stäende tecknen utmärka na-

turliga storleken. 
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